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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (04العراقي )الحافظ ة ألفيشرح 
 المقابلة( -)تابع كتابة الحديث وضبطه 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 وعلى آله وأصحابه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:
أن ما يتعلق بالمصطلح الخاص المقصود في هذا الفن الذي يترتب عليه أشرنا في الدرس الماضي باألمس 

انتهى في النصف األول من هذه األلفية، وما بقي إال ما يتعلق بملح هذا الفن مما له التصحيح والتضعيف إنه 
 بالعلوم األخرى. -اأيض  –صلة 

، وليس األمر كذلك، ولم أقصد بهذا أننا نقلل من قيمة وأهمية ما بقيمن هذا الكالم واستشكل بعض اإلخوان 
أفضل ما دون  وهوشروحها التقليل من شأن النصف الثاني، بل ما كتب في علوم الحديث ال سيما في األلفية 

في قواعد البحث  ،من أجل نشرها، والتعليق عليها، بالنسبة للتعامل مع الكتب المخطوطة القديمة وتصحيحها
موضوعات، وكتابة الموضوعات الذي هو التأليف، ومنها ما يتعلق بتحقيق العلمي، منه ما يتعلق بإنشاء ال

 ،ن في كتب علوم الحديث، يعني كتابة الحديث وضبطهالمخطوطات، وخير ما يقرأ في هذا الجانب ما دو  
 ،والتصحيح ،والمقابلة ،والفروع ،واألصول ،ونسخ الحديث ،الحديثوالتعامل مع كتب الحديث، وأجزاء 

هذا كله يحتاج إليه طالب العلم لكي يتعامل مع الكتب الخطية، ال يمكن أن  ،والتعليق ،واللحق ،والتضبيب
يستغني بالكتب المطبوعة عن المخطوطات، بل ال بد أن يحتاج في يوم من األيام إلى مراجعة المخطوطات، 

ذا لم يكن على دراية ومعرفة بما كتبه علماء الحديث في هذا الباب، كل العلوم يرجعون إلى ما كتبه المحدثون  وا 
 في هذا الباب.

وتضعيفه هذا تقدم، بقي  ،ليس معنى هذا أن ما كتب عبث، ال، أو تسلية، ال، لكن ما يتعلق بتصحيح الحديث
ويغني غيرهم في هذا الباب، يعني  ،ما يتعلق به وبغيره، لكن أهل الحديث لهم السبق في هذا، وكتبوا ما يغنيهم

، أو أو تفسير ،مقابلة فروعها على أصولها هذا يستوي فيه الكتاب، سواء  كان كتاب حديث ،الكتب المخطوطة
؟ كيف تقابل فروعها على أصولها؟ كيف تصحح؟ كيف أو غيرها من الفنون، وكيف تصحح ،عقيدةفقه، أو 

نهما؟ كررت الكلمة ما الذي تمحى ميعني إذا ت يكتب اللحق الساقط؟ كيف يمحى بعض الكلمات دون بعض؟
آداب..، أمور  وأنت تكتب، آداب الكتابة، آداب المقابلة، ،يعني هل هذا خاص بكتب الحديث؟ إذا تكررت الكلمة

في غاية األهمية لطالب العلم ال يمكن أن يستغني عنها، والذي يستغني عنها ال شك أن  كثيرة موجودة دونت
إن -عني كتابة اللحق الذي يدرس في درس اليوم وتغيرت، ي ،، نعم هناك أمور تطورتعمله سوف يكون مشلوال  
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وبيانه، أو  ،يضع رقم على الكلمة أو على ما يريد شرحه استغنى عنه المعاصرون باألرقام، ،-شاء هللا تعالى
وما أشبه ذلك، لكن يبقى أن المرجع والمآل إلى ما كتبه أهل العلم في هذه  ،إلحاقه من ساقط ونحوه، وباألقواس

 األبواب.
 :-تعالى رحمه هللا-من الباب السابق قول الناظم  بقي

 واكتببببببببببببت ليببببببببببببا    والت بببببببببببب ي ا
 

ببببببببب   ا بببببببببل ال ببببببببب   ل ي بببببببببي تع ي  
 ج

، وما يتعلق بالصالة على من قول: سبحانه وتعالى، أو قول: عز وجل -جل وعال-ما يتعلق بالثناء على هللا 
نه ، هذا يقول أهل العلم: إترحم على من بعدهمأو ال ،أو الترضي على الصحابة ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

نما هو من باب الدعاء والثناء، وعلى كل حال إذا وجدت ذكر هلل  وقلت:  ،-جل وعال-ليس من باب الرواية، وا 
ألنك زدت في  ؛ما يقال أن هذا يخالف األمانة العلمية ؛وهو ال يوجد في األصلعز وجل، أو  سبحانه وتعالى،

 -عليه الصالة والسالم-؛ ألن هذا ال يقرأ على أساس الرواية، ومثله لو وجدت اسم النبي الكتاب ما ليس منه
عليه الصالة -، ما يقال: إن هذا ينافي األمانة العلمية، بل هو دعاء للنبي صلى هللا عليه وسلم وقلت: ،امجرد  

، ومن بعدهم رضي هللا عنه تقول: ،أو غيرهم من الصحابة ،أو علي ،أو عثمان ،أو عمر ،، أبو بكر-والسالم
ن كان بعضهم من أهل التشديد تترحم عليه، ومثل هذا ال يحتاج  يرى أنك ال تزيد إلى أن يوجد في األصل، وا 

ذا أردت أن تصلي على النبي  ،على ما في الكتاب يقول: ارفع رأسك  ؛-عليه الصالة والسالم-وال تنقص منه، وا 
ال في الكتاب، هذا زيادة تحر   أنك تقرأ من تلقاء نفسك ال من النظر  عن الكتاب، ال تنظر في الكتاب، ليعرف ، وا 

 ما يترتب عليه شيء.
 يقول:

 واكتببببببببببببت ليببببببببببببا    والت بببببببببببب ي ا
 

 ................................... 
 سبحانه وتعالى،، ، فإذا مر ذكره فقل: عز وجل-جل وعال-ثني على هللا ثناء هللا: يعني أ

 .........والت ببببببببب ي ا...............
 

ببببببببب   ا بببببببببل ال ببببببببب   ل ي بببببببببي تع ي  
 

والتسليم، وال تقتصر على  ، بالجمع بين الصالةصلى هللا عليه وسلم تقول: -عليه الصالة والسالم-إذا مر ذكره 
ِذيَن }َيا َأيَُّها ال  لألمر، في آية األحزاب:  الصالة والسالم امتثاال  فقط، وال على السالم فقط، فتجمع بين  الصالة

، وال يتم االمتثال إال بالجمع بين الصالة والتسليم، [( سورة األحزاب65)] آَ ُيوا َ  ُّوا َعَ ْيِه َوَ  ِ ُ وا َتْ ِ ي  ا{
واالقتصار على أحدهما أطلق النووي الكراهة فيه، يقول: يكره أن تقتصر على السالم، كما أنه يكره أن تقتصر 

إلمام مسلم في صنيعه بمقدمة صحيحه حيث اقتصر على الصالة، انتقده، على الصالة دون السالم، وانتقد ا
وغيره يرون أن  ،قال: إن االمتثال ما تم، حتى يقول: وسلم، وأطلق الكراهة، لكن جمع من أهل العلم كابن حجر

من كان الكراهة إنما تتجه في حق من كان ديدنه ذلك، يعني باستمرار يصلي وال يسلم، أو يسلم وال يصلي، أما 
 ؟نعم، هذا الكراهة ال تتجه في حقه، ا، ويجمع بينهما أحيان  ا، ويسلم أحيان  ايصلي أحيان  
 ..طالت:....
 وبركاته.
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 ..طالت:....
 كيف؟
 .....طالت:.

ما  صلى هللا عليه وسلم، أو عليه الصالة والسالم، سواء  قلت: ،المقصود أنك تصلي وتسلم ،يعني الصيغة
اللهم بارك على محمد، فهذه كالصالة على اآلل،  التي جاءت في الصالة اإلبراهيمية:ركة يختلف، أما زيادة الب

عليه الصالة -يعني قدر زائد على امتثال األمر، نعم في الصالة بعد التشهد ال بد أن تأتي بما جاء عنه 
لفظ متعبد به، أما خارج  بحروفه بحيث ال يجوز أن تغير؛ ألنه لفظ متعبد به، ال تزيد وال تنقص؛ ألنه -والسالم

}َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَ ُيوا َ  ُّوا َعَ ْيِه : -عز وجل-الصالة فإذا جمعت بين الصالة والتسليم كفى، وتم امتثال قوله 
ذا أردت أن تزيد ،[( سورة األحزاب65)] َوَ  ِ ُ وا َتْ ِ ي  ا{ غيره من  -عليه الصالة والسالم-وتعطف على النبي  ،وا 

وسلم على النبي المختار، وعلى  ما فيه إشكال، بعضهم يقول: اللهم صل    ، ومن تبعهم بإحسانواألصحاباآلل 
ال ما يكفي؟ هل عم الصحابة بقوله: من المهاجرين واألنصار؛ ألنه  ،أصحابه من المهاجرين واألنصار، يكفي وا 

فتح مكة من أسلم بعد الفتح هل  بكثرة، من أجل السجع، يعني بعدو مسموعة  -اأيض  –وجدت مكتوبة، ووجدت 
وال أنصاري، وحينئذ  ،أو أنصاري مثل هذا؟ ليس بمهاجر ايلزمه الهجرة؟ ال هجرة بعد الفتح، وهل يسمى مهاجر  

، ففي مثل هذا األسلوب نقص، -عليه الصالة والسالم-ال تشمله الصالة المعطوفة على الصالة على النبي 
 نقص يخرج بعض الصحابة.

 يقول:
 ت ليببببببببببببا    والت بببببببببببب ي اواكتبببببببببببب

ن يكببببن أ ببببصل فببببي ا  ببببب .....  وا 
 

ببببببببب   ا بببببببببل ال ببببببببب   ل ي بببببببببي تع ي  
................................... 

ن كان هذا مسقط في األصل ، فليس عليك، وال يلزمك أن تتقيد بما في األصل؛ يعني ولو لم تجده في األصل، وا 
نما هو من باب الثناء والدعاء  ألن هذا كما قال أهل العلم: ليس من باب الرواية، "في في الصالة  "وقد خولف"وا 

 -عليه الصالة والسالم-على النبي إذا لم تكن الصالة والسالم  -رحمه هللا-اإلمام أحمد   صل ال    أح د"
ن كان من مذاهب أهل التشديد، ها، وهذا ال شك أنهفي األصل ما يذكرها، ما يقول –إال أنه بالنسبة ألحمد  ،وا 

ومن جهة  ،من حيث الزيادة على الكتاب المزبور لحرفية الكتاب هو من جهة تحر    اإذا ترك اتباع   يعني -اعموم  
نه نسبة لإلمام أحمد إبال :أخرى فيه تفريط لما رتب من األجر على الصالة والسالم عليه، لكن أهل العلم قالوا

عليه الصالة -وليس فيها الصالة على النبي  ،اديث، يعني إذا نسخ كتاب اإلمام أحمد، أو نسخ أحايصلي لفظ  
في هذا، ، وقد خولف -رحمه هللا-، وهذا هو المظنون به ابعد ذكره ما يكتبها، لكنه يصلي عليه لفظ   -والسالم

 ان بها التماس  وينطقو  ،في األصل، يكتبونها في الفرع موجودةفعامة أهل العلم على أنهم يكتبونها، ولو لم تكن 
  ولذا قال: ؛لألجر

 ........................... وقببببببببببببببد
 وع ببببببببببببببببببه قيببببببببببببببببببد  الروايببببببببببببببببببة 

 

 خولببببف فبببببي  ببببصل ال ببببب   أح بببببد 
  ببببببببل يطصببببببببه ك ببببببببا رووا حكايببببببببة
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 لألصل. ان أراد الرواية عنه، تبع  وال يكتبها، وال يرويها م ،ايعني إنما ينطق بها نطق  
 والعي ببببببر  وا ببببببن ال ببببببدييي  ي ببببببا

 

 عجببببببببباو وعبببببببببادا عو بببببببببالهبببببببببا إ 
 

 من أن يكتب أو في مجلس تحديث، وهم يكتبون عنه، فبدال   ،من لفظ الشيخ، الشيخ إما في مجلس إمالءيكتبون 
ومع كثرة تكرار هاتين الجملتين  ،أربع كلمات تحتاج إلى وقت مع كثرة المكتوب ،-صلى هللا عليه وسلم-

للوقت، وليس على جهة  ااغتنام   ؛، فإذا انتقلوا من مجلس التحديث كتبوها في مواضع هذا البياضايتركون بياض  
 إنما هو اغتنام للوقت. ،اإلسقاط

 والعي ببببببر  وا ببببببن ال ببببببدييي  ي ببببببا
 

 و وعبببببببببادا عو ببببببببباا إعجبببببببببالهببببببببب 
 

 سدد هذا البياض.يعني 
 واجتيببببببببت الر بببببببب  لهببببببببا والحببببببببذفا

 

 كفببببببب تُ  ا ببببببب     وأ يهبببببببا  ببببببب    
 جج

حروف، كما فعل بعضهم، بعضهم و على أربعة أو على حرفين، أ ،الرمز يعني ال تقتصر على حرف "اجتيت"
)صلم(،  :وبعضهم يكتب ،)صم( :لها، وهذا كثير في كتابات المتأخرين، وبعضهم يكتب ا)ص( رمز   :يكتب

ويذكر أهل الحديث في هذا الباب، في هذا المجال أن أول من رمز لها قطعت يده،  ،)صلعم( :وبعضهم يكتب
، من صلى عليه واحدة صلى هللا -عليه الصالة والسالم-وال شك أن األجر المرتب على الصالة على النبي 

، ال يناله من اقتصر على الرمز، بل ال بد أن تكتب كاملة، ومما ينبغي أن يتنبه له أن بعض اعليه بها عشر  
، ما صلى هللا عليه وسلميأكل بعض الحروف، فإذا أراد أن يقول:  -مساأل مثل ما أشرنا في درس-الناس 

صلى هللا عليه  المطلوب، هذا نسمعه حتى من بعض من ينتسب إلى العلم، إذا أراد أن يقول:يتبين وال نصف 
صح ياألجر ناقص، بقدر ما خفي من الحروف، هذا ما  -اأيض  –أكل بعض الحروف، وهذا موجود، هذا  وسلم؛

 ،ؤجر عليها، إنما نيته يؤجر عليها، وما برز من الحروف ي-عليه الصالة والسالم-صلى على النبي  أنه
من أجل ترتب األجر والثواب عليها، وهذا والباقي ال يناله نصيب من األجر، فينتبه لمثل هذا، تحقق الحروف 

ويظن أنه حاز على األجر  ،ويختم القرآن مع العجلة والسرعة ،في القرآن أمره أشد، الذي يزعم أنه يقرأ القرآن
قدر ما يخفيه من هذه الحروف هذا أجره ناقص بأو ما نطق ببعض  ،وقد أخفى بعض الحروف ،الكامل

 الحروف، نعم؟
 ......طالت:

مرتبة على الكتابة باعتبار أنه نبه القارئ،  اهو ال شك أن األجر مرتب على النطق بالجملة، لكن هناك أجور  
هم، وجاء من كل من يقرأ هذا الكالم فله مثل أجور  -عليه الصالة والسالم-في الصالة على النبي  اصار سبب  

زل ما أدري كم، أجور عظيمة في كتاب لم ي -صلى هللا عليه وسلم- حديث لكنه متفق على ضعفه أن من كتب
ولذلك تجد بعض الناس يمر على  ؛على هذا، المقصود أنه ال حاجة لنا به؛ ألنه متفق على ضعفه رتبوا

 .-عليه وسلم صلى هللا- ويكتب ،وفي الحرمين على وجه الخصوص ،المصاحف في المساجد
 ....طالت:..
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، وسئل بعضهم وقال: "كرم هللا وجههـ "فخصه كثير من الكتاب ب -رضي هللا عنه-على كل حال ما يتعلق بعلي 
ن كانوا عليه السالمالجهات التي يكثر فيها من ينتصر له يقولون: ألنه لم يسجد لصنم، وبعض  ، كثير هذا، وا 

 وكتب الشوكاني ،البيئة فرضت مثل هذا، يعني تجد كتب الصنعاني وعلماء السنة لكن ،محسوبين على السنة
ال فليس بأفضل من أبي بكر -عليه السالم-كلها   ،وعمر ،يكتبون، لكن هذا ال شك أنه من التأثر بالبيئة، وا 

 .-رضي هللا عن الجميع-وعثمان 
 ...طالت:...

ل القول، لن يظن أحد أنها مقول القول، قال إشكال؛ ألنه ال يخشى أن تختلط بشيء، ال يظن أنها مقو  هما في 
 ،ا، تظنها مقول القول، ال شك أن عالمات الترقيم مما يزيد الكالم إيضاح  -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
- ، ووضعها في غير موضعها يوقع في حرج عظيم، يوقع في حرج، يعني لو تقول: قال رسول هللااووضوح  

مع بعده ينبغي أن يجتنب مثل ، ظن القارئ أنها هي مقول القول، لكن ه وسلم: صلى هللا علي-وتضع نقطتين
 ..((ا))من اقتنى كلب   رقيم في غير موضعها انقلب المعنى:تقلب المعنى، إذا وضعت عالمة الت اهذا، لكن أحيان  

 ى، وفي روايةمتفق عليه، ولمسلم كذا، رواية أخر  ((نقص من أجره في كل يوم قيراط .))..نعم غير المستثنى 
: له قيراطان، لما وضع النقطتين قبل له، انقلب المعنى، وفي رواية له، يعني لمسلم، وينقص "وضع نقطتين" 

قيراطان، فالذي يعتني بعالمات الترقيم ال شك أنها تزيد الكالم في الوضوح، لكنها توقع في إشكال كبير إذا 
 وضعت في غير موضعها.

 واجتيببببببببت الر بببببببب  لهببببببببا والحببببببببذفا
 

 تكفببببببب  ا يهبببببببا  ببببببب   أو  ببببببب     
 

وأمر دنياك، وجاء في الحديث عند  ،ألحد الجملتين، بل اجمع بينهما تكفى، يعني تكفى أمر دينكاجتنب الحذف 
؟ "نصف صالتي، أجعل لك صالتي كلها ،ثلث صالتي ،ربع صالتيأرأيت إن جعلت لك "والترمذي:  ،أحمد
أو  ،مع صالته، سواء  كانت الشرعية -عليه الصالة والسالم- هيصلي علي والمقصود أنه، ))إذن تكفى((قال: 

–ثم الدعاء، واألدعية  ،-عليه الصالة والسالم-اللغوية إذا دعا، فتختم الصالة الشرعية بالصالة على النبي 
 .-عليه الصالة والسالم-خارج الصالة تختم بالصالة على النبي  -اأيض  
 سم.

 أح ن   إليك.
 وع   آله وأ حا ه أج عين.  ،و      و  م و ارك ع   ع ده ور وله ي ييا  ح د ،لعال ينالح د هلل رت ا
 وال ا عين يا ذا الج و واإكرام. ،ولشيخيا ،ال هم اغفر ليا
 :-تعال  رح ه  -قاو الحافظ 

 ال صا  ة
  ببببب  ولبببببو العبببببر   البببببم ع يبببببه 
 لعبببببر   بببببلاوخيبببببر  فبببببرب  صا ببببب 

 شبببببترطااوقيببببب :  ببببب   بببببل يف بببببه و 

 وألشبببببي  ا ببببب  أ ببببب  أجبببببا   أو إ 
 ذ ي ببببببببببببب لإ بببببببببببببتاذه  يف بببببببببببببه أ

 وفيببببببببببه غ طببببببببببا  ع ببببببببببهم  ببببببببببذا
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 ل بببببببا ل حبببببببين يط بببببببتاليي بببببببر و 
  بببببببن   ن يبببببببرو أ بببببببتاذ  اوجبببببببو  
 د َ  بببببب  ولُيببببببالي بببببب   ببببببن ا ببببببين و 

 عت ببببببببر  ببببببببا ذكببببببببراا مشببببببببرطه لبببببببب
 

 فبببببي ي بببببخة وقببببباو يحيببببب : يجبببببت
 نإغيببببببببببببر  صا بببببببببببب  ول خطيببببببببببببت 

 لشببببببي  قببببببدا بببببحة يصبببببب  يا ببببب  ف
 تكببببن  هببببورا  بببب  ا ا بببب  أفببببي 

 

مما يتعلق بكتابة الحديث، وضبطه، بقي بعد ذلك المقابلة، المقابلة على  -تعالى رحمه هللا-لما انتهى الناظم 
يؤمن الغلط؛ ألن الكاتب مهما بلغ من الحذق األصل، هذا المكتوب الفرع ال بد أن يقابل على األصل بحيث 

ير، ومنهم من سقطه منهم من يسقط الشيء الكث ،ط، ال بد أن يكرر، والناس يتفاوتون يسق  والنباهة ال بد أن 
ؤمن الزيادة والنقص بالمقابلة على األصل، الذي نسخ ، ومنهم من تكراره قليل، وتقليل، ومنهم من تكراره كثير

أو نشر كتاب  ،ولذا نسخ ؛منه الكتاب، المقابلة يحتاجها من يعاني التحقيق، تحقيق المخطوطات، أمر ال بد منه
ا ال شك أنه تحقيق ناقص، كم سخة واحدة، وليس على هذه النسخة ما يدل على اهتمام ناسخها بهليس له إال ن

، سمه أسوأ ما طبع، أو من أسوأ ما طبع، عارضة ..من ااستغلق من كتاب بسبب عدم المقابلة، يعني بدء  
، هذا اة عشر جزء  أو ثمانين سنة، في ثالث ،األحوذي البن العربي في مطبعة الصاوي والتازي، قبل سبعين

أو سطر واحد، والكتاب في جملته كأنه  ،الكتاب مثال لسوء الطباعة والعناية، ال تكاد تستقيم لك جملة واحدة
عناية، ما جمعت نسخه، وال قوبلت هذه النسخ، فخرج بهذه الكيفية، يعني يحتاج إلى  هأعجمي، لماذا؟ ألنه ما في

قات بعض المعاصرين في الكتاب، فأذهب قيمة الكتاب، الكتاب مثله للتصويب، حتى أن الطابع أدخل تعلي
أو في  ،؟ عدم المقابلة، فسواء  كانت في نسخ الكتبماذامازال بحاجة إلى إخراج مناسب لقيمته، هذا سببه 

"جزء القراءة يظن في مضمونه؟  ماذاطبعها، كلها تحتاج إلى مقابلة، يعني ماذا يظن بكتاب أخطئ في عنوانه؟ 
والعنوان  ،هل يستطيع طالب علم أن يثق بهذه الطبعة ، "جزء القراءة خلف الصالة"عنوان الكتاب لصالة"خلف ا

كما دلت لإلمام البخاري، والسبب في ذلك هو االستعجال؛ ألن النيات  : "جزء القراءة خلف اإلمام"غلط، وهو
ال ما في القلوب ال يعلمه إال عالم الغيوب، لكن القرائن دلت على هذا، هذه األخطاء تدل  القرائن على ذلك، وا 

ولذا تجدون في النساخ في القديم والحديث منهم صاحب العناية، ومنهم المرتزق،  ؛على أن المقصد تجاري 
وتجد البون الشاسع بين مطبعة ومطبعة، وهذا المستعجل صارت  ،المقصود أن المطابع اآلن حلت محل الوراقين

والتدقيق أقبل الناس  ،والتحقيق ،و كثرت مطبوعاته، بينما الذي عرف بالتحري سمعته رديئة، ودخله ضعيف، ول
على منشوراته، يعني يبالغ في بعض الكتب المخطوطة بحيث تباع بأضعاف مضاعفة عن نسخ أخرى، كلها 

ي نسخة من البخاري، يعني موجودة في تركيا، نسخة كتبت ف -مثال  –يعني لو وجدنا  ،بسبب العناية والمقابلة
وقرأها الحافظ  ،القرن السادس، وتداولها األئمة قرأها مجموعة من أهل العلم قرأها المزي، وقرأها ابن سيد الناس

وكلهم لهم لمسات واضحة على الكتاب، هذه ما قيمتها؟ يعني شيء ما يخطر على البال، يعني لو  ،العراقي
، ومع أنه ..ستة آالف وكأنها ،خمسة آالفب لةعرضت كان ما تقدر بثمن، بينما النسخ الخطية تباع اآلن كام

ما لها قيمة، ما لها ميزة إال أنها خطية، وقل مثل هذا في المطبوعات، ألنها بيع من المطبوع بخمسة آالف، 
نون ال ، وال يعتبينما المطابع التي همهم التجارة، امرتفعة جد   ، والعناية كتبها أقيامهاالمطابع التي عرفت بالتحري 
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 دكعنصفحة األولى: تحقيق وتعليق فالن، و كتاب طبع في مجلدين مكتوب على ال هبلة وال شيء، يعني فيبمقا
 ،أي أثر لمقابلة هكتاب محرف، مع أنه قال: تحقيق، وتعليق ما فيه إال ترقيم اآليات فقط، وقال: تحقيق، ما في

وكتب صفحة العنوان، يعني بدل ما يكتب وال تعليقة واحدة إال ترقيم اآليات، وجاء في جدول الخطأ والصواب، 
 رقم واحد صفحة العنوان صحيح، تعليق هذا خطأ، صواب شرح، يعني كيف يوثق بمثل هؤالء؟

ثم بعد ذلك يعثر  ،ويتعب عليه ،في الكتب المطبوعة ال بد من العناية بها، دعونا من كون الكتاب يقابل اأيض  
، يعني -جل وعال-ن يوجد خطأ، وما في كتاب يسلم إال كتاب هللا على أخطاء يسيرة، هذا ال بد منها، ال بد أ

الطبعة السلطانية توافر على تصحيحها سبعة عشر من أعلم أهل زمانهم في هذا الفن، سبعة عشر، وبالفعل 
إلى عشرة أخطاء، تلوفيت هذه  ،ستة ،ضبطوها وأتقنوها، ثم بعد ذلك لما روجعت وجد في كل جزء خمسة

األخطاء في الطبعة الثانية، ومع ذلك الطبعة الثانية إذا روجعت بدقة ال بد أن يوجد فيها، يعني في طبعة 
إنه في المراجعة مائة وواحد  :يقول القائمون عليه ،قبل أن تظهر الطبعة األولىيعني  ،المصحف في المجمع

، من حفظ هللا لكتابه أن هيأ مثل هذه -جل وعال-حفظ كتاب هللا  وأربعين شوف كيف المراجعة، وهذا من
ني المراجعة مائة وأربعين مرة، وجد ال في حرف خطأ، وال في نقط، وال عالمؤسسات التي تعتني بالقرآن بدقة، ي

تحتها  تصير األولى متجهة إلى اليمين والثانية افتحتين أحيان   في شكل، إال في شكل اعتادوا أن يقدموا مثال  
 هة إلى اليسار في بعض السور، نعم؟متج

 ..طالت:....
وشرحوا لنا قالوا: لو وجد نقطة، أي نقطة  ،زرناهم نحنقالوا: إنه ما طبق هذا في موضع واحد، هذه الدقة، و 
ال ،إما سوداء اطة صغيرة جد  بأي لون كان، ولو كانت في حاشية المصحف يعني نق تتلف، وهذا  افور  حمراء  وا 

–ما يصل إلى هذا الحد، ال يلزم أن يصل إلى مثل هذا الحد، لكن حفظ هللا لكتابه، أما الكتب األخرى من 
ي األسواق فكثير منه يجب أن تخرج كتب العلم بصورة مناسبة ينتفع بها طالب العلم، وأما ما يوجد ف -اأيض  

 ! عجب!.هذا العنوان؟ غثاء، غثاء "جزء القراءة خلف الصالة"
 وهي العرض، يعني عرض النسخة الثانية على النسخة األولى. " صا  ةال"يقول: 

صحيح البخاري فيه نسخة يقال لها: اليونينية، اليونيني جمع روايات الصحيح كلها، جمع روايات الصحيح، 
ل موز، هذه يقال لها اليونينية، ثم نسخ منها فرع، وقوبوقابل هذه الروايات بعضها على بعض، وأثبت الفروق بر 

ني لما أراد شرح طاَل س  هذا الفرع على أصله ست عشرة مرة، بحيث صار ال فرق البتة بين الفرع واألصل، ولذا الق  
ثم بعد ذلك يقول: وجدت  ،البخاري اعتمد على الفرع؛ ألنه ما وجد األصل، اعتمد على الفرع، فرع اليونينية

رع، ثم وجد المجلد األول بعد إذا ال فرق بين األصل والفوقابلت عليه، ف ،المجلد الثاني من األصل يباع فاشتريته
صل األنه وهذه دقة؛ أل ،، ما قال: كذا في اليونينيةه يقول: كذا في فرع اليونينية كهيولذلك تجدون ؛حين كذلك

مقابلة الكتاب على الفرع، فما تجاوز الفرع؛ ألنه وجد األصل، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فإذا سلم 
يستطيع أن يراجع؛ ألن بعض الناس يكتب  يتجاوز، وال تجعلهي تلب العلم من العجلة، العجلة هذه هي الطا

وما عنده استعداد يعيد النظر فيه، ثم يالحظ عليه ما يالحظ، وبعض الناس يأخذ الورقة  ،الخطاب صفحة واحدة
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، اهذا ما يصلح، ما يمشي في العلم أبد  ، يظنها له ، ويشرح عليهامكتوبة موجهة لغيره، ومن العجلة ينظر فيها
، ثم أعطاه، رده إليه ليراجعه وجد فيه نقطة ، وأعطاه الناسخورأينا من دقة بعض المسئولين أنه إذا حرر الخطاب

 ،وقال: راجع، وصحح، اآلن النسخ بحبر أسود ،أو جيم، استدعى الناسخ ،ناقصة، حاء، والمفترض تكون خاء
؟ يرد على الناسخ، ويقول له: صحح، وآت به ماذاأن يضع هذه النقطة، لكن من أجل ومعه قلم أسود بإمكانه 

مرة ثانية، واستخرج الخطأ أنت، من أجل أن ينتبه مرة ثانية؛ ألنه لو صحح له ما اهتم المرة الثانية، يعني العلم 
لكتب، وتتابع الناس عليها، ثم ال بد من العناية به، وال بد من االهتمام به، هناك ألفاظ، ألفاظ يعني تروى في ا

 ولذا يعقد أهل العلم مثل هذه الترجمة، المقابلة. ؛ومراجعة األصول يوجد أن فيها خلل ،ومع التحري  ،مع التحقيق
 ثم يقول: 

  ببببب  ولبببببو العبببببر   البببببم ع يبببببه 
 

 أ ببببب  الشبببببي  أو إجبببببا   أو أ ببببب  
 

ونسخ من  ،جاء ناسخولم يقابل، ثم  ،خ الكتابنس ،عليه العرض باألصل، يعني الفرع إذا لم يقابل "فرب  صا  "
ولم يقابل، ثم نسخ ولم  ،وهكذا، يعني إذا نسخ الكتاب ،وأوجد فرع الفرع ،هذا الفرع الذي لم يقابل، ثم جاء ثالث

لماذا؟ ألن الناسخ األول وجد عنده أخطاء، الناسخ الثاني يوجد عنده  ؛ايقابل، كما يقول أهل العلم: خرج أعجمي  
؛ لكثرة األخطاء، وال يستقيم إال اوهكذا، ثم بعد ذلك يخرج أعجمي   ،ء زائدة على ما عند الناسخ األولأخطا

 بالمقابلة.
 ، عرض الفرع على األصل،وهو المقابلة "لم ع يه العر "

  ببببب  ولبببببو العبببببر   البببببم ع يبببببه 
 

 إجببببببببببببا   .......................... 
 

ا الشيخ، نسخ كتاب الشيخ الذي أجيز به بنفس الرواية التي يروي بهيعني ولو كان يروي الكتاب باإلجازة، ي
أو  ،-عليه الصالة والسالم-، يروي صحيح البخاري بالسند المتصل إلى النبي امسند   ايعني لو افترضنا أن شيخ  

 ،نسخة ويشتري أي ،ثم بإسناد البخاري إلى آخره أجيز به فالن، ما يكفي أن يذهب إلى المكتبات ،إلى البخاري 
ويحدث يقول: عن فالن عن فالن عن شيخه الذي أجازه، ال، ال بد أن تعرف نسخة شيخك، ولو كنت تروي 
عنه باإلجازة، الحتمال أن تكون رواية شيخك تختلف عن الروايات الموجودة في األسواق، ينتبه لمثل هذا؛ ألن 

اري أي طبعة كانت، أو أي نسخة ثم بعد ذلك يروي من صحيح البخ ،بعض اإلخوان يحرص على اإلجازات
، أو رواية غيرهما من الرواة، ما مثال   أبي ذر، وأنت وجدت رواية النسفيرواية على وجدت، يمكن شيخك يروي 

 -اأيض  –في الزيادة والنقص من األحاديث  ،في الحروف كثير ،ولذلك تجدون الفروق في الكلمات كثير ؛يصلح
تنقص عن رواية غيره ثالثمائة حديث، طيب إذا كان شيخ يروي عن طريق  موجود، قالوا: رواية حماد بن شاكر

، هل يسوغ ادة ثالثمائة حديث عن مرويات شيخكوفي زي ،حماد بن شاكر، وأنت وقفت على نسخة برواية غيره
قلت  "ولو إجا   أو أ   أ   الشي "ذلك قال: ول ؛عن شيخك هذه األحاديث؟ ال يجوزهل يجوز لك أن تروي 

ك: أنا أريد نسختك ألنسخ منها، أو أقابل عليها، عندي نسخة أقابلها على نسختي، وهللا نسختي استعارها لشيخ
، ابحث عن نسخة شيخ شيخك، أو أصل أصل الشيخ، يعني النسخة التي أتيوما ندري متى ي ،واحد وسافر

انت موجودة، لماذا؟ يعني نسخ منها الشيخ، لماذا ال نبحث عن نسخة شيخ الشيخ، أصل األصل مباشرة إذا ك
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 نسخة عمرو، قال: أنا وهللا أعرتها، ولم أدر  وعمرو يروي عن بكر، زيد أراد  ،يروي عن عمرو انفترض أن زيد  
ضاعت، ابحث عن نسخة بكر، لماذا ال يبحث زيد عن نسخة بكر من غير  ،احترقت ،، أو تلفتأتيمتى ت

 ألنها هي األصل؟ أصل األصل؟ ؛مرور بعمرو
 ليرو  عن ع رو. طالت:
ولذلك كونك تلتزم بنسخة من تروي عنه ال شك  ؛يسيرة بين األصل وأصلهفروق احتمال أن يكون هناك  ههو في

قال لك الشيخ: وهللا ضاعت نسختي، تلفت، ولك  "أو أ   أ   الشي  أو فرب  صا  "، وأضبط أن هذا أضمن
 مقابل، مثل ما قلنا في فرع اليونينية. أو قابلوا نسخهم على نسخة الشيخ هذا فرع ،زمالء نسخوا

 أو فبببرب  صا ببب  وخيبببر العبببر   بببل 
 

 أ بببببببببببببتاذه  يف بببببببببببببه إذ ي ببببببببببببب ل  
 

 ، ل يف ه""وقي :    
 ................خيبببببر العبببببر   بببببل

 ج

 أ بببببببببببببتاذه  يف بببببببببببببه إذ ي ببببببببببببب ل 
 

ض تقابل المقابلة على نسخة شيخه كما هو المفتر  ،والشيخ الذي تروي عنه عنده نسخته ،يعني أنت عندك نسخة
ذا كان هناك و  ،معك نسختكمع شيخك، شيخك يكون معه نسخته، وأنت  تقابل هذه النسخة على هذه النسخة، وا 

 فروق تثبت، هناك أخطاء تصحح، أسقاط تلحق، وهكذا.
ير يستع وقي :     ل يف ه" "إذ ي  لاألصل أن اإلنسان ال يثق بغيره  ، هذااما يوكل أحد   " ل أ تاذه  يف ه"

يعني هذا مر على كثير من الناس،  ،وينظر في النسختين، اآلن في مقابلة األصول الخطية ،لشيخنسخة ا
من يقابل األصل والفرع مع  ن ووسط، من الناس من يستأجريأو غيرها، تجد الناس طرف ،الرسائل الجامعية

ر في الغالب ما هو مثل انتهينا، واألجي، فقط ويقول: قابل ،غيره، كالهما مع غيره، يدفع أجره لزيد وعمرو
وال في أحرص من اإلنسان على عمله هو، ما يوجد، هذا  ،يتفاوتون  ا، وأيض  صاحب الحاجة، تجدهم يتساهلون 

نسختين بنفسي، يكون عندي األصل هنا، والفرع هنا، وأنظر في هذا كلمة الوبعضهم يقول: ال، أنا أقابل  ،تفريط
، منهم من يقول: أنا ا؛ ألن النظر قد ال يستوعب النظر في األمرين مع  ا، وقد يفوت شيئ  اوهذا تشديد أيض   كلمة،

وأسمعه من  ،أسجل األصل على شريط، ما أعتمد على أحد، وهذا فعله بعض الزمالء، سجل األصل على شريط
 علق على الفرع من األصل، نعم؟ أووصحح الفرع،  ،الشريط

 ...طالت:...
هذا، لكنه تشديد على النفس، يعني إذا وجد من يقابل معه، هو ال بد أن هذا، ال، الخطأ يعني قليل بالنسبة ل

ومعه ثقة، يكون معه ثقة؛ ألن بعض  ،ا، أما االعتماد على الغير هذا تفريط، البد أن يكون موجود  ايكون موجود  
ثالث  ، ما يكلف نفسه أنه يرد كل كلمة، وبدل ما تكون الجلسةفقطاألمور تمشي  دعالناس، ما هو أجير، 

وال ثقة في هذه  ،يعني ما هو بمهتم والعمل لن يخرج باسمه، هو ليس بأمين يصير؟ ماذا، ساعات خلها ساعة
 الحالة، لكن إذا وجد ثقة ال يستجيز مثل هذا اإلمرار يمكن أن يعتمد عليه.

 وقيببببب :  ببببب   بببببل يف بببببه واشبببببترطا
 

  ع ببببببهم  ببببببذا .................... 
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ه يعتمد على أحد، جعله شرط لصحة الرواية من هذا الفرع، ال بد أن يقابل بنفس أنه ال "اشترط  ع هم  ذا"
 األصل والفرع كالهما بين يديه:

 ...................... واشبببببببببببببببترطا
 

  ع ببببببببببهم  ببببببببببذا وفيببببببببببه غ طببببببببببا 
 

 سخة األولى بيد صاحب العمل يكفي:والن ،ألن هذا ال شك أنه تعنت، بل إذا وجد األصل أو الفرع بيد ثقة
 ي بببببببر ال بببببببا ل حبببببببين يط بببببببت ولي

 

 يجبببببت :فبببببي ي بببببخة وقببببباو يحيببببب  
 

 أتييقول: إذا حضر الطالب مجلس التحديث الشيخ يحدث، ال بد أن يكون بيد الطالب نسخة ينظر فيها، ما ي
 :ولذا قال ؛، ما يصلح طالب علم يأتي بغير كتاب"يسعى إلى الهيجاء بغير سالح: "هكذا

 وليي بببببببر ال بببببببا ل حبببببببين يط بببببببت 
 

 يجبببببت :وقببببباو يحيببببب فبببببي ي بببببخة  
 

يجب أن يكون معه نسخة ينظر فيها، يحيى بن معين قال: يجب أن يكون معه نسخة ينظر فيها، أما الشخص 
 .الدروس بغير كتاب هذا قليل ما يفلح، هذا ال يفلح إال نادر  إلى االذي يأتي 

الكتاب إال في وقت الدرس،  ويخرج بدونه، أو ال ينظر في ،في محل الدرس قال: ومثله الذي يجعل الكتاب مثال  
ولذا قال يحيى بن معين: يجب النظر،  ؛هذا يقولون: قل أن يفلح، فكيف إذا كان يحضر يدرس من غير كتب

مجرد السماع، بعضهم يقول: ال يجب، لكنه عند الرواية إذا بنظر السامع حين يطلب العلم في نسخة، وال يكتفي 
 لى أصل مقابل على أصل الشيخ.ي لغيره ال بد أن يعتمد عأراد أن يرو   

 : -تعالى حمه هللار -يقول الناظم 
 وليي بببببببر ال بببببببا ل حبببببببين يط بببببببت 

 

 يجبببببت :فبببببي ي بببببخة وقببببباو يحيببببب  
 

يحيى بن معين يرى أنه ال بد أن توجد معه نسخة ينظر فيها أثناء السماع، وأشار اإلمام يحيى مع إيجابه لهذا 
أنهم يحضرون بدون نسخ، والنسخة إنما تشترط عند  جبه،ير من الشيوخ على خالف ما أو األمر أن رواية كث

يعني كما هو الشأن في شروط التحمل، وشروط األداء، يعني يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الكافر،  ،األداء
ء الشروط التي ، لكن عند األداء ال بد من استيفاايصح تحمل الفاسق، يعني ما يشترطون للتحمل شروط  

 ذكروها، نعم؟
 ....طالت:..

تقان ،ضبط :والعبرة في وقت األداء، فإذا أدى ما سمعه مع توافر الشروط حد أكما سمع هذا ما  الشيخ وأدى ،وا 
هذا هو األصل في  -عليه الصالة والسالم-يرده، هذا األصل، يعني رواية أبي بكر وعمر على هذا عن النبي 

 .بد من أن يوجد أقل شيء الكتاب الوضعف الحفظ  ،الرواية، لكن لما اعتمد الناس على الكتابة
 وجبببببببو  ا  بببببببتاذ أن يبببببببرو   بببببببن

 

 غيببببببببر  صاَ بببببببب  ................... 
 

وغيرهم من أهل النظر، وذكرنا  ،واآلمدي ،والغزالي ،الرازي  :األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيني، ومر من أمثاله عدد
ويقول: إنهم ال مدخل لهم في هذا العلم،  أن بعض طالب العلم ينتقد إيراد أقوال أمثال هؤالء في هذا العلم،

ومر  ،وصرحوا أن بضاعتهم في الحديث مزجاة، فكيف تذكر أقوالهم في علوم الحديث؟ كيف ننقل رأي الغزالي
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أقوال الغزالي في األلفية موجودة، أقوال الرازي، أقوال اآلمدي، وهنا اآلن األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيني  ابنا مرار  
 هل هذا الشأن.ليسوا من أ 

وأجبنا فيما سبق أن من متعلقات هذا الفن ما معوله على الرواية المحضة، وهذا ال مدخل لهم فيه، وال ناقة لهم 
 فيه وال جمل؛ ألنهم ليسوا من أهل الرواية.

نسد نهم ال ينظر في أقوالهم الإولو قلنا:  ،ومن متعلقات هذا الفن ما يدرك بالرأي، فمثل هذا ينظر في أقوالهم
ويدرس الحديث لكن ليس من الحفاظ،  ،الباب على كثير ممن يعاني هذا العلم، تجده يعلم، يعلم علوم الحديث

، إنما هو شيء يرددونه من قبل النظر؛ ألن هناك رواية، او سألته كم عندك من محفوظ؟ ما حفظ شيئ  يعني ل
، وجدته مثل امن الحديث ما وجدت شيئ   عن محفوظه وهناك دراية، فكثير ممن يعلم مصطلح الحديث لو فتشت

ويرجح، ولو سددنا هذا الباب، وقلنا: ال مدخل فيه إال  ،وينظر في أقوال اآلخرين ،ومثل الرازي يتأمل ،غزاليال
 يدرس. األهل هذا الشأن، قلنا: ما يدرس مصطلح الحديث إال الحفاظ، وبعد ذلك ما نجد أحد  

كيف يقول الغزالي عن نفسه: بضاعتي في الحديث مزجاة،  وبقوة، مطروح ألنه إشكال ؛فيما سبق وضربنا مثاال  
 ،يرث السنة في المستصفى يعني مبحث كبونجد في كتب علوم الحديث في كل باب يذكر الغزالي؟ ألن مبح

 ويعول عليه أهل العلم في هذا الباب.
يمكن أن يدرك بالنظر فأقوالهم  نقول: إن هذا العلم من شقين، شق رواية محضة ال مدخل لهؤالء فيها، وشق

، ويعقوب بن شيبة أن "عن" فيما سبق قلنا: إن ابن الصالح نسب لإلمام أحمد تنظر كأقوال غيرهم، ضربنا مثاال  
محمولة على االنقطاع، لماذا؟ قال ابن الصالح: حديث عن محمد بن الحنفية  محمولة على االتصال، و"أن"

قالوا: متصل؛ ألنه قال: محمد بن الحنفية عن عمار،  "،مر به -والسالم عليه الصالة-أن النبي " :عن عمار
" قالوا: منقطع؛ ألنه -عليه الصالة والسالم-مر به النبي  اأن عمار  " :فهو متصل، وعن محمد بن الحنفية

ففرق بين الصيغتين، والحافظ العراقي يقول: كذا له ولم يصوب صوبه، ما هو السبب باختالف  بصيغة "أن"
الصيغة، السبب أنه في الصيغة األولى يروي القصة عن صاحبها، يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة، 

أن  :وفي السياق الثاني يروي قصة لم يشهدها، ولم يدركها فهي منقطعة، لكن لو قال: عن محمد بن الحنفية
مكن يدركها اإلنسان هذه األمور يعني يمثل  ..،للصيغة؛ ألنه حينئذ   ا، انتهى اإلشكال، ما صار أثر  "قال له اعمار  

أو عن فالن، وقل: لعل الحامل لبعض اإلخوان الذين  ،عن فالنحتاج إلى أن تكون رواية تلقاها بالتأمل، ما ت
دعة، فكيف يدخلون في علوم السنة؟ مع يكررون مثل هذا الكالم أن أمثال هؤالء ما يسلمون من شوب ب

الفن؟ يعني الرازي في تفسير سورة العصر ذكر قصة، قصة امرأة شربت في  تصريحهم بأنهم ال عناية لهم بهذا
في قصة طويلة  -عليه الصالة والسالم-وجاءت في المدينة تسأل عن النبي  ،وقتلت الولد ،وزنت ،رمضان

ح عن الرازي قال: تفرد بذكرها اإلمام، ومصطل ذكرها الرازي في تفسيره، ويقول األلوسي لما ساق القصة نقال  
يقولون: اإلمام، يقول: تفرد بها  -اعموم  –وكتب الشافعية  ،عليه عندهم أنه اإلمام، الرازي في أصول الفقه

ال ذم؟ ، ولعمري إاإلمام نه إمام في نقل ما ال يعرفه أهل الحديث، يعني ما يعرفه أهل الحديث، يعني هذا مدح وا 
: إن هذا العلم له شقان: شق رواية محضة ال مدخل ذم بال شك، فكيف تدخل أقوال مثل هذا في هذا العلم نقول
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ليس من أهل  ولو ادعى التخصص في هذا العلم؛ ألنه ،لهؤالء فيها، وال مدخل لكثير ممن يعلم هذا العلم
ن علم هذا العلم، هذا مثل الرازي  االرواية، ما يحفظ شيئ   ومثل غيره،  ،من السنة، ما في جوفه شيء من السنة، وا 

ن سلم من ا  لبدعة التي تلبسوا بها، وهناك ما يدرك بالنظر فينظر في أقوال هؤالء كغيرهم، وهم من أهل النظر.وا 
 وجبببببببو  ا  بببببببتاذ أن يبببببببرو   بببببببن

 

 غيببببببببر  صاَ بببببببب  ................... 
 

ويروي منه، يعني أنت تروي البخاري عن شيخك فالن، ثم تقول: أذهب  ،أو بفرع غير مقابل ،يعني يأتي بأصل
وال شيء، هذا  ،وأنا ما قابلت على أصله ،وأقول: هذه رواية عن فالن ، وأروي منها،وأشتري نسخة ،ةإلى المكتب

قول األستاذ أبي إسحاق اإلسفرائيني، يقول: يجوز أن تروي من غير أصل مقابل، أو من فرع غير مقابل على 
 أصله.

ن، تبين تقول: وهللا أنا هذه النسخة ما يجوز أن تروي من فرع غير مقابل بأصله مع البيا "نول خطيت إن  ي  "
في البخاري عن الشيخ فالن، لكني ما قابلت هذه النسخة على األصل، قابلتها على أصل الشيخ، لكن لي رواية 

من أصل ليس من فرع، هذا الفرع  "ول خطيت إن  ين والي    ن أ  "ون السامع على بينة مما يسمع، غيب
يكون  "ولي د  حة يص  يا  "ثاني وال قوبل، هذا الشرط ال ،ما عورض بهمعك منسوخ من أصل، لكنه  ذيال

 واإلتقان، ولو لم يقابل؛ ألنه في هذا الحالة يكون الخطأ عنده يسير. ،بالضبط االناسخ معروف  
 ......................... وليببببببببببببببب د

 

  بببببحة يصببببب  يا بببببب  فالشبببببي  قببببببد 
 

 الشيخ من هو؟
 .ا ن ال  حطالت: 

 ابن الصالح.
ـــــــت لفـــــــظ الشـــــــيخ مـــــــا ك ـــــــال أو أطلق  ق

 

 أريــــــــــــد إال ابــــــــــــن الصــــــــــــالح مبهمــــــــــــا 
 

 ،وضبط ،وعناية ،يعني ما تروي من فرع غير مقابل بأصله إال إذا كان الناسخ محل ثقة شي  قد شرطه"فال"
تقان يكون  "في أ   ا   "ثم اعتبر ما ذكرا في كل ما تقدم  "لم اعت ر  ا ذكرا"، ولو لم يقابل على األصل وا 

 ،وهكذا، ما يتخلل هذه النسخ المتوارثة ناسخ عن ناسخ ،على األصل، و األصل مقابل على أصله رع مقابال  الف
ن سمي    ، فهو في الحقيقة ليس بأصل ما عري عن المقابلة.أصال   أن يتخللها أصل غير مقابل بأصله، وا 
 ........... لببببببم اعت ببببببر  ببببببا ذكببببببرا

 

 فببببي أ بببب  ا  بببب  ا تكببببن  هببببورا 
 

 ،وفي نقلك ،، صاحب عناية بحيث يوثق بعلمكاضابط   احازم   كن ،في الرواية اال تكن مفرط   ،ساهال  ال تكن مت
يميزون بين الشيخ الذي له  ،ومقابلتك، الناس ال سيما القراء بل حتى من عامة الناس عندهم تمييز ،وفي نسخك

يزون، الذي له عناية يجد القبول، والذي ال لناس يميلقي، وبما يفتي، ا وبما ،وبما يكتب ،وعناية بما يقول ،اهتمام
ما يأتي من عامة الناس من يسأل بعض المشايخ يقول: سمعنا لكن ما نثق،  اعناية له يجد اإلعراض عنه، كثير  

، حتى حتى عامة يميزون بين الشخص المتساهل، والشخص المعتدل، وشخص عنده شيء من التحري واإلتقان
ال ولذلك قال:  ؛ليس من أهل العناية والتحري  فون أن هذا من خالل كالمه أنهون، يعر يميز  من خالل ألفاظه
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وال مهتم، ال بد من العناية مادام تصدى لهذا العلم ال بد من االهتمام، ال بد من بذل  ،، غير مكترثاتكن مهور  
 والتحري. ،واإلتقان ،الجهد للضبط

 .وهللا أعلم
 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،نبينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله 


